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STANOVY SPOLKU  

HARMONIE - spolek přátel   

Střední zdravotnické školy Kroměříž   

  

Článek I.  

Název a sídlo  

  

Oficiální název spolku je HARMONIE - spolek přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž (dále 

jen „spolek“).  Spolek může pro interní účely a komunikaci používat zkrácený název 

HARMONIE.  

Sídlo spolku je Albertova 4261/25A, 767 01 Kroměříž.     

IČ: 266 70 321.  

  

Článek II.  

Právní postavení spolku  

  

1) Spolek vznikl dne 27. července 2004 registrací u Ministerstva vnitra dle zákona 

č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů s původním názvem HARMONIE - sdružení přátel 

SZŠ v Kroměříži a nyní se řídí platnou legislativou zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku.   

2) Spolek je právnickou osobou.  

  

Článek III.  

Cíl a činnost spolku  

  

1) Usiluje o trvalé zlepšování prostředí ve Střední zdravotnické škole Kroměříž, které 

povede k dalšímu rozvoji žáků školy ve všech oblastech výchovy a vzdělávání.   

2) Spolek se podílí na vytváření podmínek pro výchovu a vzdělávání, na propagaci, na 

spolupráci s rodiči a na ostatních činnostech souvisejících:  
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a) s rozvíjením tvůrčích schopností žáků ve všech předmětech,  

b) s využíváním sportovních zařízení pro rozvoj zdravého životního stylu,  

c) s prohloubením mezinárodní spolupráce,  

d) s modernizací výchovně vzdělávacího procesu,  

e) s ediční a publikační činností související s činností spolku.  

  

Článek IV.  

Zajištění činnosti a hospodaření spolku  

  

1) Spolek je nevýdělečná organizace. Veškeré získané prostředky budou využity na činnost 

dle Článku III. těchto stanov.  

2) Hlavním zdrojem příjmů jsou:  

a) rodičovské příspěvky, jejichž výši stanovuje Shromáždění členů na návrh výboru. 

Rodičovský příspěvek je stanoven jako příspěvek rodiče (pokud ve škole studuje 

více dětí z jedné rodiny, platí rodina jeden příspěvek v jeho plné výši a druhý 

příspěvek jen v poloviční částce),  

b) příspěvky a dary fyzických a právnických osob, které se shodují s cíli spolku,  

c) účelové prostředky, získané ze státního či obecního rozpočtu,  

d) další příjmy.  

3) Rozpočet spolku sestavuje výbor spolku vždy do konce září aktuálního školního roku  

a schvaluje ho Shromáždění členů na období jednoho školního roku.  

4) Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky 

musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání 

a cíle spolku.  

5) Finanční zdroje spolku slouží k dalšímu rozvoji aktivit školy.  

6) Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva 

k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších 

dispozicích s ním, rozhoduje výbor spolku. O veškerých dispozicích s nemovitým 

majetkem rozhoduje Shromáždění členů.  
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7) Orgány spolku jsou povinny s majetkem spolku nakládat hospodárně.  

8) Hospodaření spolku kontroluje revizní komise.  

  

  

Článek V.  

Členství  

  

Členy spolku mohou být:  

1) pedagogičtí i ostatní pracovníci SZŠ Kroměříž,  

2) rodiče plnoletých žáků školy nebo plnoletí žáci, kteří zaplatí rodičovský příspěvek 

na příslušný školní rok,  

3)  příznivci školy, kteří se ztotožňují s cíli spolku.  

Vznik a evidence členství:  

1) o členství jiných členů než rodičů žáků školy rozhoduje výbor na základě doručené 

písemné přihlášky,  

2) výbor spolku eviduje seznam členů, evidence je přístupná k náhledu všem členům,  

3) na žádost bývalého člena zástupce výboru vystaví potvrzení s výpisem ze seznamu 

členů (potvrzení, že údaje byly smazány).   

   

Článek VI.  

Práva a povinnosti členů  

  

1) Člen má právo:  

a) podílet se na činnosti spolku, dostávat všechny informace,  

b) účastnit se Shromáždění členů,  

c) být volen a volit orgány spolku,  

d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi, navrhovat změny stanov,  

e) navrhovat členy výboru a revizní komise,  

f) předkládat návrhy a požadovat vysvětlení ve všech oblastech činnosti spolku.  
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2) Člen má povinnost:  

a) dodržovat stanovy spolku,  

b) aktivně se podílet na plnění cílů spolku,  

c) svědomitě vykonávat případné funkce v orgánech spolku,  

d) podílet se na činnosti spolku.  

 

Článek VII.  

Orgány spolku  

  

A. Shromáždění členů  

1) Nejvyšším orgánem spolku je Shromáždění členů.  

2) Shromáždění členů se schází minimálně 1x za školní rok, na základě pozvánky předsedy 

nebo místopředsedy výboru spolku vyvěšené na webových stránkách školy a pozvánky 

zaslané členům poštou nebo emailem alespoň 14 dní před termínem konání 

Shromáždění členů.  

3) Shromáždění členů projednává a schvaluje:  

a) změnu stanov spolku,  

b) pravidla pro hospodaření a příspěvky,   

c) zprávu o činnosti a výsledky hospodaření,  

d) volí a odvolává členy výboru spolku a revizní komise a inventarizační komise.  

e) zrušení spolku a jeho majetkoprávní vypořádání.  

4) Shromáždění členů je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina. Pokud se 

na Shromáždění členů nedostaví nadpoloviční počet členů spolku, po uplynutí lhůty 

30 min je Shromáždění usnášeníschopné v počtu přítomných.   

5) Z jednání Shromáždění členů pořizuje předseda či jiný pověřený člen výboru spolku 

zápis.   
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B. Výbor spolku  

1) Výbor spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá 

Shromáždění členů.  

2) Výbor je tvořen zástupci pedagogických pracovníků školy v počtu minimálně 2 osoby, 

zástupci ostatních pracovníků školy v počtu minimálně 1 osoba a zástupci rodičů. 

Rodiče z každé třídy si zvolí jednoho zástupce za třídu.   

3) Členství ve výboru zaniká uplynutím mandátu, odvoláním na Shromáždění, 

odstoupením nebo úmrtím.  

4) Výbor spolku se schází každý lichý měsíc s výjimkou letních prázdnin. Je schopen se 

usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.   

5) Funkční období členů výboru spolku je čtyřleté.  

6) Z jednání výboru spolku pořizuje předseda či jiný pověřený člen zápis.  

 

C. Předsednictvo Předseda  

1) Předseda je členem kolektivního statutárního orgánu Předsednictva spolku. Jménem 

spolku jedná předseda samostatně do výše hodnoty 15 000 Kč, a to v souladu 

s rozhodnutím Shromáždění členů a výboru spolku.  

2) Předseda se podepisuje tak, že k napsanému označení předseda spolku připojí svůj 

podpis  a otisk razítka spolku.  

3) Funkční období předsedy je čtyřleté.  

4) Předsedu volí výbor ze svého středu.  

  

       Místopředseda  

1) Místopředseda je členem kolektivního statutárního orgánu Předsednictva spolku.   

2) Je volen výborem spolku na dobu 4 let.   

3) Jedná za spolek v nepřítomnosti předsedy samostatně. Pokud se jedná o podpisové 

právo nad hodnotu 15 000 Kč, podepisuje předseda spolu s místopředsedou.  
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D. Revizní komise  

1) Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem Shromáždění členů.  

2) Revizní komise má vždy alespoň tři členy a jejich funkční období je čtyřleté.   

3) Hlavním úkolem členů revizní komise je kontrola veškeré činnosti spolku včetně 

hospodaření. O své činnosti podává zprávu Shromáždění členů.  

4) Činnost spolku bude kontrolována komisí 1x v průběhu školního roku, a to zpravidla 

v průběhu měsíce června.   

  

  

Článek VIII.  

Volby do orgánů spolku  

  

1) Na Shromáždění členů řídí volby členů do výboru a revizní komise předseda volební 

komise, která byla zvolena při zahájení schůze členy Shromáždění.  

2) Volební komise jedná ústy svého předsedy. Počet členů volební komise jsou 3.  

3) Členové volební komise působí při volbě jako skrutátoři.  

4) Před zahájením voleb požádá předseda volební komise o schválení způsobu volby 

a předseda spolku o kontrolu počtu přítomných členů. Poté oznámí, jaký počet hlasů je 

třeba ke zvolení kandidáta voleného orgánu.  

5) Členové výboru zvolení na Shromáždění členů volí ze svého středu členy Předsednictva 

(předsedu a místopředsedu). Výbor je usnášeníschopný při účasti nadpoloviční většiny 

členů výboru a hlasování je přijato při souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.   
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Článek IX.  

Zánik spolku  

  

1) Spolek zaniká dobrovolným zánikem z rozhodnutí Shromáždění členů.  

2) Výbor jmenuje likvidační komisi, která provede vypořádání majetku spolku v souladu 

s rozhodnutím Shromáždění členů, s platnými právními předpisy a statutem spolku.  

Výbor pak zajistí zrušení registrace spolku.  

3) Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti o jeho zrušení.  

  

  

Článek X.  

Přechodná a závěrečná ustanovení  

  

1) Stanovy byly schváleny shromážděním členů dne 22. listopadu 2018.  

  

  

             …………………………………………  

        Předseda spolku  

 

………………………………………… 

     Místopředseda spolku 

 

………………………………………… 

……………………………………….. 

………………………………………… 

     členové revizní komise 
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